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Önümüzde ki günlerde meclis de yeni bir yasa oylanacak. Bu ırkçı yasa,
mültecilere karşı, agresif bir tutumdur.
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1- Güvenli menşei ülkelerinde ve belgelerini tahrip etmek ile suçlanan kişiler insanlar için özel resepsiyon kampları, iltica prosedürü ile, insanları
hızlı bir biçimde ve 3 hafta içerisinde sınır dışı etmeyi planlamaktadır.
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2- Savaş ve Bağlı Koruması için izin verilmeyecektir. Hangi ülkeden gelen
olursa olsun, 2 yıl boyunca burada kalacakları süre içerisin de ailesini buraya getiremeyecektir.
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3- Hasta olana veya Almanya'ya gelmeden önce hasta olan insanların,
geri gönderilmesine bir engel yoktur. Hasta olmanız sınır dışı edilmeye
engel olmayacaktır.
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4- Cezayir, Tunus ve Fas güvenli ülkeler ilan edilecek ve buran gelen insanların sınır dışı edilmesi hızlanacaktır.
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Bu sığınma paketi, izolasyonizm siyaset ve bölünme eylemidir. Beraber
çalısalım. Sokak ve kamp güvenliği için, şiddete karşı durmak için, bu
ırkçı yasalara karşı durmak için, birlik olalım.
Bireysel ve ailesel kalma hakkı için.
DAYANIŞMA, DİRENMEKTİR.
Supporting Groups: African Refugees Union – Medibüro Berlin – Moabit
hilft! – Weisekiez Initiative – Bündnis für bedingungsloses Bleiberecht –
Bündnis gegen Rassismus – My Right Is Your Right
More Infos: facebook: Demo gegen das Asylpaket I
www.facebook.com/events/962417617161568/
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